
A T A N O N C Z O K  F Ö L V É T E L E ,  

N E V E L É SE  ÉS O K T A T Á S A .
Irta : GOLDFINGER MÓR.

PÁ L Y A V Á L A SZ T Á S napjainkban, a 
létért való küzdelem körülm ényes volta 
miatt, mindinkább nehezebbé válik. Min
den ezzel összefüggő kérdés, az előkép
zettség, tehetség, a jövő, a szülőknek és 

gyámoknak elég gondot okoz, de mégsem mérlegelik 
ezen kérdéseket kellőképpen; m ert máskülönben a 
fiuknak a nyomdászati pályához való tódulásában 
csökkenés volna észlelhető.

Senki fia, a ki helyes Ítélőképességgel bir, nem 
fogja tagadni a sokszorosító m űvészet érdekes és 
hasznos voltát. Igen ám, de csak az intelligencziá- 
nak bizonyos foka képes ezen szakma megtanulásá
val a benne rejlő előnyöket kihasználni. Oktalan 
idő- és erőpazarlás volna tehát e tekintetben egy
séges, általános szabályt felállítani és ezt mindenkire 
kivétel nélkül alkalmazni. Mert megdönthetien tény 
az, hogy az em berek tehetsége nem egyforma, hogy 
nem lehet m indenkit egyforma mértékkel mérni, 
hanem ellenkezőleg: sokféle és egymástól nagyon 
különböző az em berek szellemi képessége; az egyik 
könnyű szerrel elvégzi azt, a mi a másiknak leküzd
hetetlen nehézségeket okoz. Ez olyan igazság, mely 
már régen átm ent a köztudatba.

Erre való tekintettel tehát az egyes tanonczok 
szellemi képességének különbözőségével és sajátos
ságával számolnunk kell, és a tanonczok felfogó
képességének és kézbeli ügyességének különböző
ségét nem hagyhatjuk figyelmen kivül. Hogy a 
tanonczoknak ezt a különböző tehetségét és képes
ségét megismerhessük, szükségképpen a kísérleti 
gyakorlati oktató módszerhez kell folyamodnunk, az 
egyedülihez, melylyel némiképpen czélt érhetünk.

Az alábbiakban a nyomdásztanonczok megváloga- 
tását, felvételét és oktatását, valamint a szakmabeli 
önérzet fokozásának módját fogom fejtegetni.

Nem hangsúlyozhatom eléggé, hogy a tanulók 
fölvételénél a legnagyobb szigorral kellene eljár
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nunk. Legyünk figyelemmel úgy a szellemi képes
ségre, mint a testalkatra.

Különösen egészségi tekintetben támaszt a nyom
dászai pálya nagy igényeket. Végzetes tévedés az, 
ha a szülők azt hiszik, hogy nyomdásznak megfelelő 
a gyönge testalkat, m ert a szedés munkája nem 
igényel nagy erőmegfeszítést. Tüdőbetegségek, láb
fájás, ólomkolika, gyomor- és vesebetegségek (rend
szerint a korrektorok- és litográfusoknál a hosszas 
ülés következménye) leggyakrabban lépnek fel a 
grafikusoknál.

Igaz ugyan, hogy gyakran más körülmények 
folytán is m ennek tönkre a nyomdászok. A rend- 
szertelen életmód káros következményeit azonban 
az illető csak magának tulajdoníthatja. De ha nyom
dász-betegségnek esik áldozatul, akkor joggal illetheti 
a szemrehányás azokat, a kik ezen betegségeknek 
a gyönge szervezetre való hatását ismerik, és még
sem tanácsolták annak idején a tanoncznak, hogy 
más pályát válaszszon.

Bámulatos az a közönyösség, a melyet a legtöbb 
lelketlen és önző nyomdatulajdonos és művezető 
— tisztelet a kivételnek — a tanulók fölvétele körül 
még ma is tanúsít, midőn pályánkon annyi a proletár 
és a négy évet kitanult, de semmit sem tudó segéd. 
Még arra sem fektetnek súlyt, hogy az ujoncz leg
alább helyesen tudjon olvasni és írni, a mi egyik 
legfőbb feltétel a nyomdászpályára való lépéshez. 
A fő még most is az, hogy a tanoncz minél előbb 
minél több szedést produkáljon, a nélkül hogy szak
máját (ritka kivétellel) megtanulja.

Ennek pedig rendesen az a szomorú következ
ménye szokott lenni, hogy azt a szegény tanonczot, 
a ki a négy évet nagy nehezen lemorzsolta, felsza
badulása után rövid idő múlva számító és kapzsi 
főnöke útnak ereszti, hogy helyét új jövevénynyel 
töltse be, természetesen most már nem törődve 
azzal, hogy az illető, hiányos képzettsége miatt, kap-e 
másutt munkát vagy sem. Nem okozza ez neki a leg
csekélyebb lelkifurdalást sem.

Ezt a bajt orvosolnunk kell. Nemcsak a magunk 
érdeke követeli, hogy képzett nyomdásznemzedéket 
neveljünk, hanem a humanizmus is követelőleg 
parancsolja, hogy az általunk fölnevelt ifjú gene-
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rácziónak a későbbi m egélhetést lehetővé tegyük. 
Csakis mi látjuk és m érlegelhetjük azt,vájjon képes-e 
a tanoncz választott életpályáját kellően felfogni s 
magát abban jól és alaposan kiképezni. Ha azt vesz- 
szük észre, hogy nincsenek képességei a nyomdá- 
szati pályához, akkor kötelességünk őt magát vagy 
szülőit a bekövetkezendő bajokra figyelmeztetni és 
őt más pályára terelni.

A tanulni nem akaró úgyis csak ártalmára van 
minden nyom dának; akárm ennyit bajlódunk és fára
dozunk is vele, az mind hiábavaló; a hanyag tanuló 
a nyomda anyagát rendkivül rongálja, akárhogyan 
vigyázunk is reá. De ha olyan tanonczokat veszünk 
fel, a kik az alábbi kivánalmaknak megfelelnek, a 
kik kedvvel, odaadással fognak a dologhoz, azoknak 
hasznát látjuk a nyomdában és képzett munkásokat 
nevelhetünk belőlük.

A nyomdászati pályára csak 14 éven felüli fiukat 
vegyünk fel. Elsőbb vizsgáljuk a fiú testalkatát, jól 
táplált, egészséges v o ltá t; győződjünk meg külö
nösen szemei élességéről és mély, rendes lélegzeté
ről. A fiú minden mozdulata legyen gyors, fürge és 
rugalmas.

Egyes általános kérdésekből következtethetünk 
értelm i fokára és ehhez m érten szabjuk meg a tulaj
donképpeni v izsgát: a nyelvtani és helyesírási fel
adványt és a kéziratolvasást.

Szükséges, hogy legalább 2—3 középiskolai osz
tályt sikerrel elvégezett legyen. Ha több osztályt 
végzett, annál könnyebben boldogulhatunk vele. De 
az iskolai bizonyítványban sem lehet föltétlenül meg
bízni. Ezért legjobb, ha a fölvételnél valami szabad 
írásbeli dolgozatot adunk fel neki. Ha ez nem jól sike
rülne, akkor a diktandóval próbáljuk meg. Ezután 
következik egy kis kéziratolvasás. Szükséges, hogy 
tudjon rajzolni is valamelyest úgy a szedőnek, mint 
a gépm esternek készülő tanoncz.

Ha az elővizsga eredménye kielégítő, akkor a szek
rényhez állíthatjuk. Előzőleg azonban egy mélyreható 
erkölcsi prédikácziót tartsunk neki, mielőtt bevezet
jük a nyomdászat misztériumaiba. Ilyen alkalmakkor 
legfogékonyabb az ifjú lélek. Először is engedelmes
ségre, rendre, tisztaságra, pontosságra és illedelmes 
magaviseletre in tsük ; majd megmagyarázzuk neki

9 3



jövő élethivatását, hogy a nyomdászoknak milyen 
nemes a hivatásuk, milyen a szerepűk az emberi 
czivilizácziónak előbbrevitelében, és általában fel 
kell benne ébreszteni azt a tudatot, hogy a nyom
dászat képezi azt a magasztos eszközt, melylyel a 
tudományt, a kultúrát, a fölvilágosultságot a föld 
minden részében terjeszteni lehet.

A szekrénynél csak kis munkamennyiséget köve
teljünk : keveset, de jót, ha még annyit kell is m a
gyaráznunk és mutatnunk. Semmi esetre sem enged
jük meg, hogy a tanoncz munkálkodását fisch-szedés- 
sel kezdje meg. De meg nem is szabad, hogy első 
benyomásképpen fischt lásson a nyomdában, m ert az 
első benyomás a legélénkebb nyomokat hagyja ifjú 
lelkében, így aztán a fischhalmazt szinte hozzágon
dolja a nyomdai üzemhez. Ellenben képzeljük csak 
el, ha idő múltán a tanoncz valami szedést össze
dob, mily rettenetes arczot vág ijedtében a sohse 
látott szörnyeteg fölött. Ha ilyenkor még megma
gyarázzuk neki, hogy milyen kárt, mennyi idő- és 
munkaveszteséget és az anyag mekkora romlását 
okozta, akkor bizonyára óvakodni fog a további 
ügyetlenségtől.

A kezdő több napig a szekrény beosztását tanul
mányozza; közben megmagyarázzuk neki a külön
nemű betűk nagysági és vastagsági viszonyait, a 
kizárási anyag arányos összeállítását, a lineák külön
böző válfajait, megism ertetünk vele nehány fonto
sabb elnevezést stb. Intsük a nyomdai berendezés 
drága és értékes voltára, hogy betűket eldobálni, 
könnyelműen rongálni és eltördelni nem szabad, stb.

Az egyenes, fesztelen, nyugodt testtartásra és 
szabályos, rövid fogásra már az első pillanattól 
kezdve ügyelnünk kell. Rossz elválasztások, sza
bálytalan beosztások, felesleges rövidítések elkerü
lésére szintén kezdettől fogva szigorúan vigyázzunk. 
A tanoncznak nem szabad a hibás szedést meg
szoknia, azért ne adjunk neki olyasvalamit szedni, 
a mit meg nem ért. Nyújtsunk neki alkalmat, hogy 
elsajátított képzettségének tanujelét is adhassa. Magá
tól értetődik, hogy őt is, mint bárkit, arra buzdí
tani kell.

A kezdő tanoncznak ne adjunk lötyögő szedő- 
lineát vagy rozoga szedővasat, m ert ilyen szerszá-
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mokkái nem tanulhat alaposan, így nem is végezhet 
jó munkát sem, sőt ellenkezőleg megszokja a hanyag
ságot, esetleg minden sort összedob. Továbbá nem 
szabad térzővel ritkítandó szedéssel kezdeni, m ert 
mihamar hozzászokik a hanyag kiem eléshez és a 
rossz kizáráshoz.

A sorokat eleintén egyenkint em eltessük ki a 
hajóra; később 2—3, végre fokozatosan négy és több 
sort em elhet ki a tanoncz. Erre ügyelni kell, m ert 
különben több fischt kapunk, mint szedést.

A figyelmes osztásra helyezzünk súlyt, megma
gyarázván neki, hogy csakis helyesen osztott szek
rényből lehet jól szedni. Kezdetben csak nehány 
sort markoljon föl, m ert a nagy markolattól keze 
erejét veszti és a betűket egy véletlen mozdulatnál 
a szekrénybe ejti. Osztás előtt a szekrényt időközön- 
kint a portól és egyéb piszoktól meg kell tisztogatni.

Árat csak később adunk a fiú kezébe, miután már 
bizonyos ideig alkalma volt annak helyes használatát 
szemlélni. Tudjuk, milyen előszeretettel szokott a 
még gyakorlatlan tanoncz árral motoszkálni a sze
désben. Azért szigorúan tiltsuk őt el az árnak titok
ban való használatától. Csak miután már gondosan 
kitanítottuk őt rá, engedjük meg neki a korrigálást. 
Akkor is kisérjük mindig figyelemmel a keze járását, 
m ert az ár ügyetlen vagy hanyag kezelésével vég
telen sok betűt tesz tönkre.

Ügyeljünk arra, hogy a tanoncz munka közben, 
de egyébként is mindig csukva tartsa a száját. Mert 
a légzésre nem a száj, hanem az orr van term észet
től rendelve. Eltekintve attól, hogy ez illetlen dolog 
és a szájjal való légzésnél a mérges ólomport és 
egyéb piszkot mind magába szívja, de a tátott szájú 
rendesen szellemi és fizikai fogyatékosságban szen
ved. Ugyanis orvosilag be van bizonyítva, hogy az 
orron át belégzett levegő az orr- és garatürben jelen
tékenyen felmelegedik és bőségesen telíttetik párák
kal, valamint a hozzákeveredett portól és piszok
részektől megszabadul. Ezen szerepet a száj üreg csak 
hiányosan, tökéletlenül tölti be. A levegő ugyanis a 
szájon áthaladva nem jut eléggé felmelegedve a lég- 
utakba, relatíve nem tud hasonló mennyiségű víz
gőzt felvenni, m ert a szájüreg nem rendelkezik e 
czélra az orréhoz hasonló berendezéssel. A levegő
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porszerű vegyülékeitől is csak hézagosán szabadít- 
tatik meg és így viszi azokat — köztük mindenféle 
fertőző csirákat — a szájüregbe, a gége-, légcső- és 
a tüdőkbe. Hasonló a szervezet a szájlégzésnél az 
őrizőitől elhagyott erődhöz, melynek czitadellája le
szerelt és a melynek kapui a minden oldalról elő
törő ellenség előtt felnyittatnak. Mert a szájlégzésnél 
kevesebb levegőjelentékenyen kevesebb éleny juthat 
a szervezetbe, mint a mennyi a jó vérképzéshez kell. 
így aztán a belégzett levegő elégtelensége, elégtelen 
hőfoka és tisztátalansága folytán igen sokféle beteg
ség állhat be, úgy hogy az ilyen tanonczok szapo
rítják óriási számát azoknak, kik harminczadik élet
évük előtt elpusztulnak. Meg aztán a tanoncz lelki- 
állapota, egész lénye az elégtelen légzéstől függ és 
valóban minden szellemi munka neki valóságos meg
erőltetésébe kerül.

Egészségügyi dolgokról lévén szó, helyezzünk 
kellő súlyt a test tisztántartására és ápolására, ne 
engedjük meg a piszkos kézzel való evést, mi az 
egészségnek egyenes megrontása. Továbbá a munka 
után való gondos kézmosás szükséges voltát is ma
gyarázzuk meg kellőképpen.

Általában véve utalok a Nyomdásztanonczok tiz- 
parancsolatjára, a mit bizony sok szedőnek is kel
lene még m egtanulnia:

1. Gutenberg templomába mosdatlanul ne lépj, hanem 
tisztán öltözködve menj abba a művészetet tanulni.

2. Fölebbvalóid iránt a kellő tisztelettel viseltess, mert 
az ő kezükben van jövőd és rájuk van bizva oktatásod.

3. A szekrény előtt állj katonásan, mert ha e szabály 
ellen vétsz, később megadod az árát: görbelábú és 
púposhátú leszesz.

4. Teljes figyelmedet szenteld annak, a mit tanítód 
magyaráz; szedés közben figyelmed munkádon legyen; 
mert a figyelmetlenség kontárrá tesz és soha sem lesz 
belőled jó szedő vagy nyomó.

5. Mindenben légy pontos és rendszerető; második 
természeted legyen ez, mert nyomdásznál ez a főkellék.

6 . Ólomporos és festékes kézzel ne egyél, betűt a 
szádban ne tarts, kezeidet munka után gondosan mosd 
meg, szádat ne tartsd nyitva, mert mindez egészséged 
megrontására vezet.

7. Szekrényedet tisztán tartsd, a szélein ne tűrj meg 
semmit, a földre ejtett betűt emeld föl, a nyomdát, a 
gépeket tartsd tisztán, regálisok között a szemetet meg 
ne tűrd, mert ha a nyomda tiszta, csak a te javad.
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8 . A söprésből kikerülő betűket megmosva, azonnal 
oszd el, mert ha félreteszed, ebből alakul minden nyomda 
átka : a fisch.

9. Sorzódban elmeneteledkor soha se hagyj nyitott 
sort, mert ez a rendetlenek és hanyagok szokása; kéz
iratodat hazamenetkor a sorzóval nehezítsd le, nehogy 
elveszszen.

1 0 . Igyekezz az iskolában elmulasztottat magán úton 
megtanulni és sokat olvasni, különösen a szakmád körébe 
vágó dolgokat, hazád történetét és annak irodalmát, mert 
a nyomdásztól olvasottságot és műveltséget követelnek 
mindenütt.

Jó volna ezt minden nyomdában kellő számban 
kinyomatni és a fiuk között kiosztani, hogy tanulják 
meg jól.

Ha a sima szedést már jól begyakorolta, akkor 
adjunk neki alkalmat egyéb munkák m egtanulására; 
a legelső feladat, hogy ortográfiái hiba nélkül szedjen. 
Akkor azután kisebb munkákat, könnyű táblázatokat, 
számlákat, hirdetéseket is bizhatunk rá. Erre nézve 
azonban általános szabályokat felállítani nem lehet; 
az egyik gyorsan és jobban tanul, a másik lassan 
és nehezebben a szerint, a milyen a szellemi fogé
konysága, képessége és ügybuzgalma.

De nem czélszerü az, hogy a tanulót egész napon 
át szedésproblémákkal sanyargassuk; nem pedig 
azért, m ert ez a módszer gyűlöltté tenné előtte azt 
a foglalkozást, mely annyi nehézséget és látszólag 
leküzdhetetlen akadályt rejt magában. Már pedig 
ellenkezőleg: első sorban a szakmája iránt való sze- 
retetet kell benne felébreszteni. A ki hivatását jól 
fölfogta és szeretettel ápolja, lehetetlen, hogy idővel, 
serkentve a jó példák és a saját gyakorlata által, 
bizonyos fokú szakképzettséget el ne sajátítson. 
Már pedig ezt a mai rendszer m ellett nemcsak 
nálunk, de külföldön sem tudják m esterséges úton 
elérni. De hogy a tanoncznak a tanuláshoz mégis 
legyen kedve, és hogy munkáját örömmel végezze, 
czélszerü jól végzett munkájáért kisebb jutalmakkal 
meglepni, mi által még nagyobb buzgalomra és szor
galomra serkentjük őt.

A szakma iránt való szeretet, az ambiczió — ez 
az igazi kifejezés — ez a fődolog az ifjaknál; hiszen 
egész hosszú életükön keresztül betűt betűre kell 
rakosgatniok. Hisz a betűszedő munkája amúgy is
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már némileg egyoldalú; de gépies másoló munkává 
sülyed akkor, ha a szedő nem követi a szerző gon
dolatmenetét, avagy a munka maga nem kelt benne 
érdeklődést.

Sokkal jobb volna, ha a tanonczczal megértetnők, 
hogy a gyorsan teremtő, produkáló munka valami 
magasztos és szép, minden tisztességes embernek 
szent kötelessége, melyet a társadalom javára telje
sítenie kell. *

A mi a tanonczok iskoláztatását illeti, a jelenlegi 
hatósági tanoncziskoláktól majdnem semmi ered
ményt sem várhat szakmánk. Eltekintve attól, hogy 
az estéli iskolai tanítás semmi esetre sem ajánlatos, 
mert nem lehet eredményt várni az olyan iskolától, 
a hová egész napi munka és lótás-futás után, testileg- 
lelkileg kifáradva, járnak a tanonczok. De mondom, 
ettől eltekintve, az iparostanoncz-iskolákban bizony 
nem tanítanak semmi szakszerű dolgot.

Ámbár az azelőtti fővárosi általános tanoncz- 
iskolákat részben felosztották építőipari, bádogos, 
czipész, szabó, diszítőipari, géplakatos, ékszerész, 
műszerész és sokszorosító ipari „szakirányú" isko
lákra, azoknak a tananyaga mind egyforma: szám
tan, földrajz, fogalmazvány és ra jz ! De a tanítók is 
egyformák, m ert ott nem iparos tanítók, hanem pol
gári iskolai tanítók tanítanak.

Addig nem is lesznek jól képzett tanonczaink, 
mig a külföldiekhez hasonló, valóságos nyomdász
szakiskolák nem lesznek, hol tanult nyomdászok 
adják elő a szakszerű tananyagot és akadémiai rajz
tanárok az ornamentikái művészetet. Ehhez hasonlók 
a nálunk fennálló mechanikus- és órás-szakiskolák, 
melyek azonban nem a hatóság jóvoltából, hanem 
az érdekelt iparosmesterek komoly és önfeláldozó 
akaratából és anyagi hozzájárulásával létesültek.

Igaz, hogy nekünk is már évek óta van — ki
látásunk ilyen szakirányú tanoncziskolára, m ert a 
Nyomdafőnökök Egyesülete már alapítványnyal is 
rendelkezik ilyen iskolának a felállítására, úgy hogy 
az „elvileg" már megvolna. De hogy valóságban mikor 
fog létesülni, azt csak a jó Isten tudja!

Ilyen viszonyok között czélszerünek és hasznos
nak bizonyulna, ha a tanonczok részére legalább

98



kéthetenkint, vasárnap délelőtt szakelőadásokat tar
tanánk a nyomdában, a hol az elméleti szakbeli dol
gokat kellene előadni, m int például a nyomdászati 
m értékek ism ertetését, kilövéseket, aczím sorok közti 
beosztást, tördelési szabályokat, gépkezelést, papir- 
ism ertetést stb. A kötelező iskolai látogatás alól már 
felszabadult, tehát idősebb tanonczok részére külön 
magasabb kurzust kellene ezzel párhuzamosan létesí
teni. Ennek tantárgyai volnának még: a vázlatkészítés, 
metszési eljárások, kéziratkiszámítás, nyom dásztörté
nelem stb.

Ennek szükségességét legelsőbben az Athenaeum 
könyvnyomda szakbeli vezetősége látta be, midőn a 
szakiskola létesítése körül tapasztalt általános nem 
törődömség és huzavona folytán, ez év április havá
ban saját otthonában tanoncz-szakiskolát létesített a 
nyomda szakavatott alkalmazottainak közreműködése 
és az intézet érdem es igazgatóinak jóakaró támoga
tása mellett. Ezen házi tanfolyam alapját a nyomdá
szati szakma beható ism ertetése képezi, hogy a tanon
czok szakmájukat megismerve, annak egyes ágazataiba 
bevezetve, minél fogékonyabbakká tétessenek szak
májuk elsajátítása irá n t; az abban való sokoldalú
ságra, a végzendő munka minél könnyebbé tételére 
való törekvést ism ertetve első sorban, a szakma 
iránti szeretetet felébresztve bennük: megmutatván 
az irányt, a melyen tovább haladva, értelmes, szak
avatott, számottevő tagjaivá válhatnak a nyomdász
társadalomnak.

Ezen tanfolyamon, melynek még az úttörés nehéz
ségeivel kell küzdenie, m áris szép eredm ényeket 
értek el, és ezt az üdvös példát méltán követheti 
minden nagyobb nyomda személyzete. De a szak
oktatáson, tehát a szellemi fejlesztésen kívül súlyt 
helyeznek a tanonczok testi épülésére is. Nemcsak 
a grafikai rokon szakmák ism ertetésére irányuló szak
beli kirándulásokat, hanem a tanonczok testi és lelki 
erejének fokozására szolgáló sport-kirándulásokat is 
rendez ezen mintanyomda érdemes vezetősége.

Megemlítendő továbbá, hogy az intézet helyiségé
ben állandó könyvtár áll a tanonczok rendelkezésére 
s e könyvtárban főleg a szakkönyvekre helyezik a 
fősúlyt. Továbbá úgy az intézet vezetői, mint a sze
mélyzet pártfogása folytán a törekvő tanonczokat
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némi elismerésben részesítették, a mennyiben az inté
zet vezető igazgatói, a főművezető és a könyvnyomdái 
személyzet a tanonczok buzdítására, s jövőre ösztön
zésül néhány díjat bocsátottak rendelkezésre. E díja
kat a személyzet kebeléből választott szakférfiak dön
tése után október hó 11-én osztották ki lélekemelő 
ünnepély kíséretében, melyen emőkei Emich Gusztáv 
ő méltósága elnöklése alatt az intézet igazgatósága 
és az egész személyzet résztvett.

Addig is, mig a rég óhajtott nyilvános szakiskolák 
nálunk is létesülnek, rendkívüli hiányt pótol e téren 
a Szakkör által fönntartott továbbképző tanfolyam 
segédek részére.

Ha a tanoncz a próbaidő alatt meg nem felelne, ha 
ügyetlen vagy gyámoltalan, akkor magyarázzuk meg 
neki vagy szülőinek, hogy nem való betűszedőnek; 
minél előbb tisztázzuk a dolgot, annál jobb lesz úgy 
a leendő tanonczra, mint az egész szakmára nézve. 
Testi és szellemi ráterm ettség megingathatatlan ala
pot kell hogy képezzen, a mire egyedül támasz
kodva bocsátkozhatunk csak tárgyalásokba a jelent
kezőkkel.

Ha jövőre jobb viszonyokat akarunk teremteni, 
akkor a tanonczügyet kell reformálnunk és minden 
salaktól megtisztítanunk. Az iskolai év végeztével 
megint számos ifjú lép be a nyomdákba, ezeknek 
negyedrésze, sőt harmada bizton saját szerencsét
lenségükre. Ha azok az ifjak sejtenék, milyen vég
zetes lépést tesznek, a világ semmi kincséért sem 
volnának arra rábírhatok.

És ha a nyomdászat hatalmas törzsét egyöntetű 
közremunkálkodással annak gyökerétől kezdve min
den kinövéstől megszabadítottuk, akkor más virá
gokat fog az hajtani, más gyümölcsöt fog teremni, 
mint a minőkkel most — sajnos — a jobb ízlést 
megbotránkoztatja.

Közeledik az iskolai szünet és vele a cselekvés 
ideje; vajha nem hiába hangzottak volna el ezen 
szavak, hanem saját javunkra és az egész nyomdász
társadalom javára szolgálnának!
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